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Az ember vált egy kis valutát, és már indulhat is. Ez 
egyszerűnek hangzik. A készpénzváltásról azonban 
csak két dolgot lehet biztosan elmondani: mi ma-
gyarok szeretjük, és nem veszélytelen. Mármint nagy 
mennyiségű bankót magunknál tartani külföldön. 
Az viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy a legol-
csóbb megoldás lenne. 
A valóság az, hogy Magyarországon, főleg a nagyobb 
városokban sok pénzváltó működik. Ezeknél pedig 
időnként jóval olcsóbban vásárolhatunk eurót, dol-
lárt, kunát, vagy amire éppen szükségünk van, mint 
a bankoknál. Időnként viszont nem. Több felmérés 
is arról árulkodik, hogy bizonyos időszakokban a 
bankok jobban váltanak. Főleg, ha kártyával vásáro-
lunk külföldön. 
Amit állítunk: nézzük meg, hogy az általunk kinézett 
pénzváltó árfolyamai éppen hogyan állnak. Ha jóval 
kedvezőbbek, mint a banki ajánlat (vagyis a bankunk 
által használt árat is érdemes megnézni), nyugodtan 
vásároljunk a pénzváltónál. De messze ne a teljes 
nyaralásra, utazásra szánt összeget vigyük „kápéban”. 
Az ellopott bankkártyát külföldről is letilthatjuk, az 
ellopott bankjegyek azonban elvesztek. 
Általános tapasztalat, hogy a turisták jóval több 
pénzt váltanak, mint amennyit elköltenek. Haza-
érve pedig a zsebekből, táskákból előkerülhet tete-
mesebb mennyiségű külföldi aprópénz is. Ez euró 
esetén nem feltétlenül gond, egzotikus vagy ritkán 
látogatott országok pénznemeinél azonban ez a pénz 
legfeljebb szuvenír maradhat, a benne megtestesülő, 
akár több ezer forintnyi értékkel együtt. 

Kártyás fizetés, Kis téteKKel

Kártyával utazni külföldre a legkényelmesebb. Ha 
Európán belül maradunk, szemben a 15-20 év-
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vel ezelőtti helyzettel, szinte mindenhol fizethetünk a 
plasztiklapokkal. Ráadásul ingyenesen.
Mármint, hogy a kártyás fizetésért nem kér pénzt sem 
a bankunk, sem a kártyatársaság. Van azonban, amiért 
igen. Ez pedig a pénzváltás költsége. Maga az átváltási 
jutalék (ahol van) elhanyagolható, az árfolyamok azon-
ban meglephetnek. A kártyatársaság ugyanis a használt 
devizát fogja elszámolni a bankunk felé, a bank pedig az 
elszámolás napján érvényes árfolyamon fog váltani. Ha 
az eurózóna országaiba utazunk, ez egy egyszeri átváltás 
lesz, egyszeri költséggel. Kivéve a dollár alapú elszámo-
lást. Hogy ránk melyik vonatkozik, azt a bankunk fogja 
tudni. A horvát tengerparton kifizetett ebéd árát azonban 
először a kártyatársaság átváltja: a Mastercard euróra, a 
Visa a nem chipes kártyáinál jellemzően dollárra, és en-
nek a napi forintértékét kell nekünk az elszámoláskor – 
ami nem a vásárlás napja – kifizetnünk.
Hogy mekkora is ez a költség a valóságban? Hasonlítsuk 
össze a budapesti pénzváltókkal, amelyek eurót általában 
1-2 forintos árréssel adnak el. 500 eurónál ez legfeljebb 
1000 forint. Ha bankkártyával fizetünk külföldön, ez az 
összeg valamivel biztosan magasabb lesz, szélsőséges 
esetben akár 3 százalék is, ami az 500 eurós költésre 4500 
forintos pluszkiadást jelenthet. Némelyik bank erre még 
százalékos konverziós díjat is felszámol. 
Persze nem feltétlenül lesz ennyire drága a külföldi kár-
tyahasználat. Ha végignézzük néhány hazai bank kon-

díciós listáját, arra jutunk, hogy a teljes költségünk a 
bankkártyával kifizetett összeg fél százaléka és 5 száza-
léka között változik. Maradva az 500 eurós példánál, ha 
ennyi pénzt költünk kártyával külföldön, az nagyjából 
900 és 9000 forint között mozoghat. Igaz, utóbbi extrém 
költség, és a jellemző maximum inkább 2500-3000 fo-
rint között lehet. 
Mint említettük, az elszámolás időpontja nem azonos a 
vásárlás időpontjával, ezért a napi árfolyamok a kártya-
használatnál nem mérvadóak. Egy tavalyi európai vizs-
gálat azt mutatta, hogy euróban fizetve a kártyahaszná-
lat akár egy százalékkal kisebb költséget is jelenthetett, 
mintha aznap a magyar bankfiókba besétálva próbáltunk 
volna eurót venni. 
A nem eurót és nem dollárt használó országok pénzét 
használva kissé bonyolultabb a kép. A horvát fizetőesz-
közt vizsgálva példaként, dátumtól függően, egy 1000 ku-
nás kiadás kártyával nagyjából ezer forinttal került volna 
többe, mintha aznap egy pesti pénzváltónál vesszük meg 
a horvát pénzt. 36 ezer forintos nagyságrendnél pedig ez 
sajnos 3 százalék körüli felár. 
A kártya ennek ellenére, biztonsága miatt, mindenképpen 
ajánlott fizetőeszköz külföldön. Saját bankunktól tud-
hatjuk meg, hogy mennyire drága. Amit az utazás előtt 
még meg kell tennünk: ellenőrizzük, hogy érvényes-e a 
kártyánk, mekkora a napi fizetési limitünk, tartozik-e a 
plasztiklaphoz utazási biztosítás, és esetleg azt, hogy a 
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bank hogyan viszonyul a külföldi használathoz. Utób-
bi azért fontos, mert ha a más országban a szokásosnál 
nagyobb összeget költenénk, a pénzintézet a mi bizton-
ságunk érdekében korlátozhatja a kártyát. Egyes bankok 
szívesen veszik, ha bejelentjük náluk a külföldi tartózko-
dást, hogy elkerüljük a fizetésképtelenséget. 

Az AutomAtA benyeli, Az olyAn

Bármennyire is szeretjük a készpénzt, ha nem visszük itt-
honról magunkkal, külföldön drága mulatság lesz hoz-
zájutni. A legtöbb kártyával Európában könnyedén hasz-
nálhatjuk az ATM-eket. A drágaságot az jelenti, hogy a 
fenti, fizetéssel kapcsolatos átváltási költségekre még 
készpénzfelvételi díjat is fizetnünk kell, ez pedig borsos 
is lehet. Vagy éppen semennyi, mert bár ez ritka, néhány 
hazai bank a külföldi rokon-, leány- vagy anyabankok au-
tomatáinál adhat kedvezményt. 
Hogy mekkora is ez a költség, az szintén kiderül a pénz-
intézetek feltételeiből. A bank általában meghatároz egy 
fix forintösszeget, amit minden egyes készpénzfelvételnél 
ki kell fizetnünk, ezen felül pedig általános, hogy a felvett 
összeg bizonyos százalékát is elkérik a bankjegyekért cse-
rébe. Ez általában 0,5-2 százalék között mozog. A magyar 
bankok legolcsóbbikának ajánlata 500 forint plusz 1,3 
százalék. Az általunk talált legdrágább ATM-es művelet 

pedig majdnem 10 euró. Ez 100 eurónyi pénzfelvételnél 
azt jelenti, hogy banktól függően 1000 és 3000 forint kö-
zött juthatunk a kicsit több mint 30 ezer forintnyi bank-
jegyhez, persze csak ha egy összegben vesszük fel. Ha már 
automatát használunk, gondolkodjunk előre, és ne apróz-
zuk el a pénzhez jutást. 
Az ATM-használatnál létezik egy még drágább készpénz 
felvételi mód: ez pedig a bankfiók. Ennek költségei jel-
lemzően az automata-használat másfélszeresére rúgnak, 
csak vészhelyzetben ajánlott tehát. 

A biztonságért fizetni Kell

Persze nem feltétlenül sokat. Az tény, hogy a külföl-
di kártyahasználatnak költségei vannak. Ha a bankunk 
feltételei nem tűnnek nagyon drágának, ezt a költséget 
érdemes bevállalni. Persze vitathatatlan az itthoni pénz-
váltóknál vásárolt valuta olcsósága, de az is, hogy nagy 
mennyiségű készpénzzel nagyobb veszélynek is vagyunk 
kitéve külföldön. Ha nekünk most dönteni kéne, felmér-
nénk az utazásunk várható pénzigényét, főleg a végcélhoz, 
a szálláshoz való eljutásig szükséges pénzmennyiségre 
koncentrálva, és nagy-jából ilyen értékben váltanánk itt-
hon eurót, kunát vagy mást. Az összes tervezett költésünk 
harmadát vinnénk készpénzben, és bátran használnánk 
odakint a bankkártyát.


